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RH
SERIES
DESIGNED BY BO RAMLYNG

KOMPROMISLØS KVALITET 
OG FLOT DESIGN TIL STILFULD
INDRETNING AF KONTORET

RH Design har udviklet en formidabel 
møbelserie i linoleum bestående af 
opbevaring og gavlskriveborde. 

Møblerne er kompromisløse og 
oser af godt design og høj kvalitet.

Gavlskrivebordet kommer i to 
forskellige varianter og med 
mulighed for specialudviklede 
akustikgavle.
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UNIKT SKRIVEBORD MED 
ALLE SYNLIGE OVERFLADER 
UDFØRT I LINOLEUM

RH gavlskriveborde 
produceres i 
2 størrelser:
1.600 x 800 x 30 mm
1.800 x 800 x 30 mm

RH bordet kommer både i en original og en optima version. 

Originalbordet har en flot og praktisk kabelklap, udført i linoleum. 
På undersiden af bordet har vi inkluderet en rummelig, special-
designet kabelbakke som skjuler alle former for ledninger.  
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Det harmoniske hæve-sænke gavl-
skrivebord er kendetegnet ved at 
omslutte og dermed skjule aktuatoren 
i den flotte konstruktion. 

Således virker bordet også som en 
flot rumdeler, der ligeledes giver 
diskretion for medarbejderen.

Optimabordet er skabt ud fra et 
ønske om en lidt mere omkostnings-
bevist model af det smukke bord, 
hvor kabelklappen er skiftet ud 
med en lille rund ledningsklap 
og en mere simpel kabelbakke.
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GODT DESIGN MED STIL TIL 
SAGTENS AT KUNNE STÅ ALENE

For denne unikke møbelserie er gældende 
at alle synlige overflader er udført i linoleum. 
Som standard har vi valgt at tilbyde produk-
terne i nero og charcoal Desktop linoleum.

Reolerne er designet uden sokkel da den 
nederste hylde agerer fodspark. Man lægger 
også straks mærke til skydelågernes specielle
udformning som er med til at afslutte og 
lukke produktet på en helt unik måde.
 
Reolsystemet er tænkt enkelt ud fra devisen 
om at godt design sagtens kan stå alene!

Hver opbevarings-
enhed produceres 
i 3 rum høj og i en 
bredde på hhv. 
1.600 og 1.800 mm.

Den færdige reol 
har en højde på 
1.100 mm og en 
dybde på 390 mm.

RH reolen har indbygget lås som standard.
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RH series produceres som standard i farverne sort og 
charcoal, men produkterne kan naturligvis produceres i 
samtlige 21 Desktop linoleum farver. 

Kanterne udføres med WO´s patenterede linoleumskant.
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RH TABLE OPTIMA RH STORAGERH TABLE 

1.600 x 800 mm
1.800 x 800 mm

1.600 x 800 mm
1.800 x 800 mm

1.600 x 390 x 1.100 mm
1.800 x 390 x 1.100 mm

RH series gavlbord kommer nu med 
de unikke akustikgavlender, som 
både afskærmer for medarbejderen 
og nedsætter støjniveauet i hele 
kontormiljøet.

Akustikgavlenderne kan vælges på 
alle fire sider eller efter niveau og 
behov til tre, to eller blot en enkelt 
side.

AKUSTIK ENDEGAVLE
FORBEDRER LYDNIVEAUET


